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 ( COURSE PLANطرح دوره )

 

 

 

 معرفی درس:

دهای راهبر در پایان این درس دانشجو باید قادر باشد برنامه های آموزشی تغذیه و پیام های تغذیه ای را طراحی کند و

ون و ورد آزمرا با توجه به گروه هدف به کار بندد و برنامه ها و ابزار/رسانه های آموزشی را ممشاوره و آموزش تغذیه 

 ارزشیابی قرار دهد.

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 اهداف دانشی 

 هدف کلی 

 

 شناخت مهارتهای برقراری ارتباط

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 لوم تغذیهناسی عکارشمقطع و رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگروه آموزشی:                                  بهداشت اوزدانشکده :

 2 :  تعداد واحد اصول آموزش و مشاوره تغذیه  :  نام درس

 ، عملینظری نوع واحد :

اصول روانشناسی و مشاوره، جامعه شناسی پزشکی،   پیش نیاز:

 تغذیه در دوره های زندگی

 8-10شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:

 مسئول برنامه :  دکتر مهکامه عاشورپور

 m.ashourpour@larums.ac.irآدرس پست الکترونیکی:               071-52519272شماره تماس دانشکده:    

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر مهکامه عاشورپور

 m.ashourpour@larums.ac.ir  پست الکترونیکی: درسآ              071-52519272شماره تماس دانشکده:  

 تهیه و تنظیم :  دکتر مهکامه عاشورپور

 1400تاریخ تدوین/ بازنگری: بهمن 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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 تعریف عملی ارتباط موثر را بداند 

 بشناسدرا  انواع مهارتهای ارتباطی شامل ارتباط کالمی، نوشتاری و غیرکالمی 

 

 

 هدف کلی 

 

 شناخت اصول و نظریه های یادگیری و تغییر رفتار و کاربرد آنها در آموزش تغذیه

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را شرح دهد و نقش آنها در آموزش تغذیهتئوریهای یادگیری 

 تئوریهای تغییر رفتار و کاربرد آنها در آموزش تغذیه را تحلیل نماید 

 

 هدف کلی 

 

 شناخت اصول مشاوره تغذیه و فرایندهای آن

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 فرایندهای مورد استفاده در مشاوره را تحلیل نماید 

  انجام مشاوره موثر را درک کرده و تحلیل نمایدمراحل 

 

 هدف کلی 

 

 شناخت نحوه برقراری ارتباط موثر بین بیمار و متخصص تغذیه

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد نقش محیط مشاوره بر ارتباط بین بیمار و متخصص تغذیه 

 

 روش آموزش 
 

 مجازی                                      حضوری                            ترکیبی              

 

 شرایط اجراء

 

  :امکانات آموزشی 

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 
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 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای مطالعه

 10و  1-4فصلهای  1393شجاعی زاده، آثار سبحان،  نظریه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،

و مهارتهای برقراری ارتباط و آموزش برای متخصصین رژیم شناس، قوام صدری، مریم، نشر انستیت

 1388تحقیقات تغذیه، 

 3-7فصلهای 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

 5و  1فصلهای 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا به یاب فوق جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتدر صورتی که در نظر دارید

 ، مشخصات آن را ذکر کنید و فایل آن را ضمیمه نمایید:تنهایی به عنوان منبع درسی به دانشجویان معرفی کنید

 

 . است.های دیگر دانشگاه و ..منظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی، محتوای بارگذاری شده بر روی سامانه *

 

 به  ه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان منبع مطالع

 موارد در نظر گرفته شده را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این ، مشخصات کامل آندانشجویان معرفی کنید

 است.(

 
1 ...................................................................................................................................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................................................................................................................................  

3 ...................................................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری
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 )آزمون های تکوینی )کوییز/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

1 

آزمون مبحث تئوریهای 

 یادگیری
 1400اسفند  تستی چهار جوابی

 

2 

روش مصاحبه آزمون مبحث 

 بیمارمحور
 1401اردیبهشت  تستی چهار جوابی

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 تکالیف طول ترم 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته . آیا برای درس1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

................................................................................... 

 ارزشیابی دانشجویان 

 نمرهبارم  موارد ارزشیابی

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

1 

تکلیف 

اول 

 کالسی

در فرایند مشاوره چیست  empathyو  sympathyتفاوت 

 و کدام مورد توصیه می شود؟

تا  20/11/1400

29/11/1400  
3/12/1400  

فصل مرور 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

2 

تکلیف 

 دوم

 کالسی

در فایل بارگذاری شده روش مناسب برخورد با هر بیمار را 

 مشخص نمائید

تا  12/12/1400

23/12/1400  
27/12/1400  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه
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 نمره 6 آزمون میان ترم

 نمره 10 آزمون پایان ترم

 نمره 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 3 تکالیف و سایر فعالیت ها
 

 

 مقررات 

                                10حداقل نمره قبولی: 

 دفعات مجاز غیبت در کالس: بر اساس قوانین آموزشی تعداد 
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 اصول آموزش و مشاوره تغذیه زمانبندی درسجدول 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

16/11/1400 10-8 

استتتفاده از مشتتاوره در 

 فرایند درمان بیمار

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

نوید سامانه 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

23/11/1400 10-8 

استتتتتتتتفاده از روش 

 بیمارمحور

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

7/12/1400 10-8 

ارتبتتاط بتتین متخصتتص 

 تغذیه و بیمار

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

14/12/1400 10-8 

انجتتام یتتک مشتتاوره 

 ساختاریافته

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

21/12/1400 10-8 

مهارتهای مورد نیاز برای 

 انجام مشاوره

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

افزار نرم 

 ضبط کالس

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

     آزمون میان ترم 10-8 20/1/1401

27/1/1401 10-8 
اصتتتول و تئوریهتتتای 

 یادگیری

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

کامپیوتر، نرم 

افزار 

حضور 

منظم در 
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سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 ضبط کالس

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

10/2/1401 10-8 

 ارائه پروژه دانشجویان

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

استفاده از 

کامپیوتر، تخته 

سفید، ویدئو 

پروژکتور، 

سامانه نوید 

)جلسات 

 مجازی(

کامپیوتر، نرم 

افزار 

پاورپوینت، 

نرم افزار 

 کالس ضبط

حضور 

منظم در 

 کالس

آزمون 

 میان ترم

آزمون 

 پایان ترم

     آزمون پایان ترم  

 


